
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

             březen/duben 2022 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU   

 

HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ 
Připojujeme se k žádosti Pardubického kraje o spolupráci při organizování humanitární pomoci 
Ukrajině. 
Na základě dostupných informací je v současné době potřebné především: obvazový a fixační 
materiál, spací pytle a sportovní potřeby pro nouzové přenocování (stan, karimatka…), teplé 
zimní oblečení a přikrývky, hygienické potřeby – např. tuhá mýdla, hyg. potřeby pro ženy, atd., 
konzervy a trvanlivé potraviny (hlavně ty, které se nemusí vařit a dají se zalít pouze vodou – 
instantní polévky, kaše…, tj. ne mouka, atd.). Je potřeba, aby darované věci byly v dobrém stavu, 
nepoškozené, neopotřebované (případně nové), u potravin NE prošlá doba trvanlivosti.  
Aby lidem, pro které je pomoc určena, byla užitečná, je potřeba myslet na to, co lze v takové 
situaci využít. Děkujeme. 
 

Darované věci přineste na Obecní úřad v Opatově v těchto termínech: 
7. 3. (pondělí) a 9. 3. (středa) 7 - 12 hod. a  13 - 17 hod. 
Mimo tyto termíny po individuální domluvě, tel. 461 593 154, 604 241 943. 
Sbírka bude průběžně odvážena do centrálního skladu Pardubického kraje v České Třebové. 

 
PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ za odpad, psy a pronájmy obecních pozemků bude probíhat 

v dubnu: preferujeme platbu na účet 1283343349/0800, jako VS uveďte číslo popisné  
a do poznámky příjmení, před platbou si ověřte, prosím, celkovou částku u p. Hromádkové  
(tel. 461 593 154, obecopatov@cmail.cz), 4., 6., 11., a 13. 4. v hotovosti na OÚ v úředních 
hodinách (pondělí a středa 7 – 12 h a 13 – 17 h). 
Poplatek za odpad činí 400,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci (od poplatku jsou osvobozeny 
osoby nad 76 let a děti do 6 let), za rekreační objekt 400,- Kč, poplatek za psa 80,- Kč a za každého 
dalšího 100,- Kč.  
Pokud platba v termínu neproběhne, od 1. 5. 2022 nebudou dotyčnému popelnice vyváženy. 
 

V souvislosti s čistotou v obci žádáme občany, aby do popelnic vkládali drobný plastový odpad 
v zavázaných pytlích! Některé plasty jsou velmi lehké (sáčky, různé malé obaly, atp.), a pokud jsou 
„na volno“, při manipulaci s popelnicí, i přes všechna naše opatření, vyletí a zamořují obec.  
Tuto informaci jsme uveřejnili v minulých měsících již několikrát, problém však přetrvává.  
S platností od příštího svozu, tj. 10. 3. 2022 nebudou tyto popelnice vyvezeny. 
 

KOTLÍKOVÉ DOTACE – informace k dotacím na výměnu kotlů najdete na www.obecopatov.cz 
 

MOBILNÍ ROZHLAS – informace pro ty, kteří svůj kontakt pouze nahlásili na OÚ: aby vám zprávy 

mohly chodit, je potřeba (z důvodu ochrany osobních údajů – GDPR), abyste se zaregistrovali, buď přes 
www.obecopatov.cz (odkaz na mobilní rozhlas je na úvodní straně v levém sloupci dole) nebo vyplnili 
formulář osobně na OÚ (je potřeba mít s sebou telefon). Totéž platí pro nové zájemce, kteří se chtějí 
přihlásit k odběru zpráv prostřednictvím SMS, e-mailu nebo aplikace.  
Při registraci nezapomeňte označit jaké zprávy vám mají chodit. 
 

mailto:obecopatov@cmail.cz
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PLÁNOVANÉ AKCE NA BŘEZEN A DUBEN 
 
 

11. 3. div. Jójo „Pohádka z rozkvetlé louky“, od 9.30 h ve volnočasovém centru, vstupné 50,- Kč  
 

16. 3. „KULATÝ STŮL“ k akci NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (svah pod MŠ), od 17 h na OÚ 

Rádi bychom veřejnost přizvali k připravovaným akcím, přijďte se podívat na projekt nového hřiště, zapojit 
se do diskuze a pomoci ho svým nápadem dotvořit nebo upravit, aby bylo pro děti co nejlépe využitelné! 
 

19. 3. (sobota) SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY, od 20 h v kulturním domě 

 Pořádá TJ Opatov, hraje Venca Band, rezervace na tel. 731 322 168, vstupné 150,- Kč. 
 

16. 4. (sobota) VELIKONOČNÍ DISCO ve stylu 80. – 90. léta, od 20 h v kulturním domě                

Pořádá JARMOJL (Jana, Radek, Monča, Jirka, Láďa), hraje DJ Wie SeL, vstupné 80,- Kč. 
Přijďte se pobavit s hudbou „osmdesátek a devadesátek“! 
 

24. 4. (neděle) ZÁJEZD NA JARNÍ FLORU OLOMOUC - odjezd od OÚ v 8.30 h, dále po zastávkách, 

návrat okolo 15 h, cena dopravy: 150,- Kč (vstupné na místě).  Přihlásit se a zaplatit zájezd na OÚ do 22. 4. 
 

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Od 17 h na motokrosovém závodišti, občerstvení zajištěno, pro děti čarodějnická dílnička. 
 

7. 5. (sobota) ZÁJEZD DO DIVADLA – komedie „Dokud nás milenky nerozdělí“                              
(hraje Veronika Freimanová, Vl. Kratina…), divadlo Palace (u Václavského náměstí), od 14 h, cena: 500,- Kč 
Vstupenky (s místem v autobusu) budou k zakoupení na OÚ od poloviny března, vždy v úředních dnech 
(14. 3. pondělí, 16. 3. středa, a tak dále, do vyprodání). Odjezd od OÚ v 9 h, dále po zastávkách. 

 

„UKLIĎME SI OPATOV!“ 
Po roce opět výzva pro všechny, kterým není lhostejné jejich okolí – zapojte se do jarního úklidu naší 
obce!  Můžete sbírat odpadky, shrabat nebo jinak jarně poklidit vaše nejbližší okolí, cestu, kudy chodíte  
do práce, na procházky, tj. okolí bydliště, veřejná prostranství, příkopy, potok, obchvat… Akce „Ukliďme  
si Opatov“ bude probíhat po celý duben. 
Na OÚ (v úředních dnech PO + ST) si můžete vyzvednout pytle a rukavice, a potom se ozvat telefonicky :  
461 593 154 (OÚ) nebo 731 612 043 (J. Prokop), s informací, kde jste zanechali pytle s posbíranými 
odpadky, shrabané kupky, atp. a pracovníci technických služeb je posbírají.  
Svozový den pro úklid bude v dubnu vždy v pondělí, jen po Velikonocích to bude úterý, tj. 4., 11., 19., 25. 4.  
Budeme rádi, když nám pošlete své foto z úklidu (na volnocasovecentrum@email.cz nebo obecní fb).                                              
Velmi si vážíme každé snahy, která vede ke zlepšení životního prostředí v obci, děkujeme!             

 

VAJÍČKOVÝ STROM 

Velikonoce snad už proběhnou tradičním způsobem, ale tradici ozdobení „vajíčkových“ stromů v parku před 
obecním úřadem založenou v roce minulém si ponecháme. Pěkně doma ozdobte vyfouknuté vajíčko, 
přidejte provázek a přijďte si vajíčko pověsit na stromy a keře, které v týdnu před Velikonocemi budou  
už vajíčky „označené“.      
PROSÍME NEPOLÁMAT VĚTVIČKY A NOSIT JEN KRASLICE DOMÁCÍ VÝROBY, NE KUPOVANÁ, UMĚLÁ…  

 

FARNÍ ÚŘAD informuje:                                                                                                    
Srdečně zveme všechny občany Opatova na společné prožití  velik. svátků v kostele sv. Antonína, opata:                  
14.dubna    Zelený čtvrtek – mše sv. v 18.00 hod.  15. dubna   Velký pátek – obřady v 18.00 hod.                  
16. dubna   Bílá sobota – večerní Vigilie v 19.30 hod. 17. dubna   Velikonoční neděle – mše sv. v 10.30 h 
18. dubna   Velikonoční pondělí – mše sv. v 10.30 hod.                                                                                      
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OPATOVSKÁ HOSPODA  
17. 3. a 19. - 20. 3.  ZVĚŘINOVÉ HODY (čtvrtek a sobota - neděle) 
15. - 17. 4.    GULÁŠOVÝ (velikonoční) VÍKEND a zelené pivo (pátek – neděle) 

18. 4.     ZAVŘENO (Velikonoční pondělí) 

30. 3. a 27. 4.   POSEZENÍ S HARMONIKOU  (od 15 h) 
 

Ke konci března se můžete těšit na změnu v jídelním lístku, kterou pro vás připravujeme. 
 

OBECNÍ  KNIHOVNA                                            otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h      
 

 

Pro naše čtenáře máme opět mnoho nových knih, ať už našich vlastních nebo z výměnného fondu 
svitavské knihovny, přijďte si vybrat pěkné čtení. 
 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na příští školní rok se koná dne 5. května 2022 od 16.00 hod.  
v budově mateřské školy (nad školní jídelnou).  
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let. Do naší mateřské školy 
budeme přijímat děti od 2,5 roku. Pokud vaše dítě v příštím školním roce dosáhne tohoto věku  
a přejete si, aby v průběhu roku nastoupilo do školky, přijďte se informovat k zápisu. 
V případě nevyhovujícího termínu nebo jakýchkoli dotazů kontaktujte Bc. Denisu Holasovou,  
tel. 739 013 018. 
 

Zápis do první třídy se uskuteční 26. dubna 2022 od 15.00 hod.  
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let a děti po odkladu povinné školní 
docházky. 
V případě dotazů kontaktujte Mgr. Ivu Hebelkovou, tel. 731 615 261. 
 

PŘIPRAVUJEME: 
BŘEZEN - projektový den "Březen měsíc knihy"  
DUBEN - zápis do 1. třídy; Velikonoční dílny; Čarodějnice; Den Země - projektový den 
KVĚTEN - zápis do MŠ; projekt "Normální je nekouřit" 
ČERVEN - Školní akademie; Sportovní den; Pasování prvňáčků na čtenáře 
PROSINEC - Mikuláš; Vánoční dílny 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 - PODĚKOVÁNÍ 
Celkový výtěžek i s bezhotovostními dary činí 618 129 Kč, což je o 25 761 Kč více než v roce 2020.  
V Opatově se letos vykoledovalo neuvěřitelných 36 096 Kč (23 539 Kč v r. 2019, 29 123 Kč v r. 2020, 22 222 
Kč v  r. 2021). Naše obec je tak mezi 16 obcemi svitavského okresu, co se týká výše darů, čtvrtá, hned za 
velkými obcemi jako je Hradec nad Svitavou, Radiměř a Březová nad Svitavou. 
 

…„Finanční prostředky získané sbírkou byly bezprostředně po sečtení odeslány na účet Charity Česká 
republika. Dále budou dle přesně stanovených pravidel rozděleny a použity na financování konkrétních 
projektů z oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci. Z celkové částky bude mít Charita Svitavy 
k dispozici 65%. Tuto část by Charita Svitavy ráda použila pro přímou pomoc pro rodiny s dětmi, pro lidi bez 
domova a pro seniory v sociální nouzi. Dále na nákup nových vozíků do budov našich sociálních služeb, 
které umožní pohodlný pohyb klientů po budovách a při přesunu mezi budovami. Nově vzniklá zdravotní 
služba si vyžaduje přístrojové a materiální dovybavení, aby mohla sloužit širšímu okruhu pacientů, kteří tak 
budou moci zůstat i v době nemoci ve svém domácím prostředí. Výsledky Tříkrálové sbírky opět předčily 
naše očekávání.  Jsme za to opravdu velmi vděční. 
Fotografie z koledování, přehledy výtěžků dle jednotlivých vedoucích skupin, obcí i let, apod. naleznete na 
našich internetových stránkách https://www.svitavy.charita.cz/. 
Ještě jednou děkujeme občanům Vaší obce za spolupráci, Miriam Holubcová, koordinátorka TKS“ 

https://www.svitavy.charita.cz/


LETNÍ „příměstské“ TÁBORY v Opatově:   

Přihlašovat se můžete do konce dubna nebo do naplnění kapacity, přihlášení je závazné! 
Písemná přihláška, přesnější program a platba proběhne květnu (předem upozorníme).  
Tábory se konají za podpory obce Opatov. 
 

18. – 22. 7. „KDO PŘEŽIJE“  
věk: cca 10 – 14 let (za předpokladu soutěživého a odvážného jedince po domluvě možno i mladší dítě), 
1300,- Kč, max. 20 dětí, pondělí až pátek od 8 do 16 h 
Tábor extrémní, soutěživý! Celodenní pobyt v lese (v Opatově), i za mírně nepříznivého počasí! Pro děti, 
které mají hodně energie a mají rády výzvy. Program: hry a aktivity v duchu TV soutěží „Kdo přežije“, 
„Robinsonův ostrov“ – týmové soutěže i soutěže jednotlivců, obrana týmové vlajky, výroba gumičkové  
pistole a střelba na cíl, hlavolamy, morseovka, maskování, vaření venku, blátohry, výlet – lasergame  
a lanové centrum.  
Pořádá obec Opatov pod vedením: Veronika Jiráčková, Lucie Párová, přihl. na tel. 736270717, J. Kovářová 
 

25. – 29. 7. PRO MLADŠÍ DĚTI (volnočasové centrum) 
věk: od 4 let do 10 let (jinak dle domluvy), 1300,- Kč, min. 20/max. 40 dětí, 8 – 15 h (jinak dle domluvy) 
Tento tábor bude bavit děti, které si rády hrají a vyrábí. Program: trochu od všeho - les, sport, hraní venku 
i v centru, soutěže, výtvarné tvoření a účastníci se mohou těšit na půldenní program u hasičů a pěkný 
celodenní výlet. 
Pořádá obec Opatov pod vedením: Lucie Párová, Veronika Jiráčková, přihl. na tel. 777 992 418, L. Párová 
 

25. – 29. 7. OUTDOOROVÝ TÁBOR  
věk: přibl. 8 – 14 let (jinak dle domluvy), 1300,- Kč, max. 20 dětí, 8 – 16 h (čas je orientační) 
Pro odolné a fyzicky zdatné děti, které jsou rády venku, touží po dobrodružství a nebojí se nepohodlí. 
Program: spaní pod širákem, stezka odvahy, hledání pokladu, koupání v řece, vaření na ohni, základy 
tábornictví, celodenní cyklistický výlet, poznávání přírody, upevňování dobrých vztahů,… 
Pořádá: Mgr. Dana Kopecká, DiS., přihlašování na tel. 730 628 024, kopeckada@seznam.cz           
 

8. – 12. 8. SPORTOVNÍ TÁBOR (tábor bude probíhat v zázemí TJ Opatov) 
pro děti ve věku 6 – 12 let (jinak dle domluvy s vedoucím), 1500,- Kč, max. 40 dětí, 8 – 16 h 
Program: celotáborová hra, soutěže, olympiáda, sportovní činnosti a hry na fotbalovém hřišti, v okolí 
Opatova a v tělocvičně ZŠ, celodenní výlet do Sportovního parku v Pardubicích.  
Pořádá: Michal Polák, přihlašování na tel. 773 672 066.  

 

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE v Opatově v r. 2022  

KVĚTEN 
7. 5. zájezd do divadla 
21. 5. Pouťová zábava – SDH Opatov 
21., 22. 5. Opatovská pouť  
 

ČERVEN 
4. 6. Dětský den „Pohádkový les“ 
 

ČERVENEC, SRPEN 
Tábory pro děti  
16. 7. Pivní festival 
30. 7. Spartan race – překážkové závody 
20. 8. Turnaj v kuličkách 
27. 8. Maškarní diskotéka pro děti  
 

ZÁŘÍ 
10. 9. SDH Opatov - cyklovýlet 
Lampionový průvod 
 

 

ŘÍJEN 
15. 10. zájezd na muzikál „Láska nebeská“ 
Setkání seniorů  
 

LISTOPAD 
26. 11. Adventní jarmark 
          

PROSINEC                                                                       
3. 12. Mikulášská diskotéka pro děti                  
25. 12. Štěpánská zábava                               
koncert PS Dalibor                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzávěrka příspěvků do zpravodaje na květen/červen je 20. 4. 2022. 


